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Tijdens deze vlakke afwisselende boswandeling wandelt u door de bossen naar het prachtige natuur en 
heidegebied Boshuizer Bergen. De terugweg gaat over Landgoed Geijsteren langs de Oostrumschebeek 
naar de kasteelruïne aan de Maas. Ook passeert u de mooie watermolen Rosmolen. Neem zelf proviand 
mee, halverwege bij de schaapskooi is een mooi picknickplekje. Aan het eind is een ruim terras met 
Maaszicht. 
 

Startadres: Restaurant De Watervogel, Op den Berg 1 Maashees. 
Vanaf de doorgaande weg Op den Berg rijdt u over de smalle beklinkerde  langs de stacaravans en parkeer bij het 
restaurant. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

12,64 km  2.45 uur  21 m  33m 

 

 

 
Auteur: Jos Wlazlo 

 
Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden 

gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   
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586. MAASHEES 12,6 km 
 

1.   Met uw rug naar de ingang van het restaurant 
gaat u R over de klinkerweg.  Neem de eerste weg 
R (61) omhoog Aan de voorrangsweg gaat u L en 
loop links langs de weg.  Neem de eerste weg R 
(Watermolenstraat).  Aan de Y-splitsing bij 
zitbank gaat u R (St. Wilbertsweg) over de 
onverharde weg.  Na 50 m gaat u aan de 3-sprong 
L over de doodlopende weg.  Aan het eind voor  
hoeve gaat u L over het pad langs de haag.  Op 
de hoek gaat u R langs de greppel en na 10 m aan 
de T-splitsing gaat u L over de veldweg het bos 
in.  Aan de 4-sprong bij de brug gaat u R (blauwe 
pijl) bij bordje “Stiltegebied” langs het weiland. 
 

2. Aan de 6-sprong bij de St. Willbrorduskapel 
(16e eeuw) gaat u RD (wit-rood) rechts langs de 
kapel over de brede bosweg. Negeer meteen bij 
afsluitboom zijweg rechts.  Negeer zijpaden.  Aan 
de kruising bij afsluitbomen gaat u RD (wit-rood).  
Aan de ongelijke 4-sprong, met afgezaagde boom 
in het midden, gaat u L (pijl) . Aan de T-splitsing 
gaat u R. Meteen daarna gaat u L via klaphek over 
het bospad langs een naaldbos.  (Als er 
kreupelhout ligt, loop er dan rechts omheen).  Boven 
op  zandheuvel gaat u RD onderlangs de 
volgende heuvel.  Bij veerooster gaat u L (wit-
rood/wit kruis) over het bospad.  Aan de 3-sprong 
gaat u L (wit).  Negeer zijpad links.  Aan de T-
splitsing gaat u R (wit).   
 

3.   Aan de volgende T-splitsing gaat u L en 
meteen daarna gaat u R (wit/wit-rood) door het 
klaphek .  Volg het zandpad door het heidegebied 
(witte paaltjes) en u passeert een zitbank (4 km).  
Bij “soort” kruising gaat u R (wit) over het 
zandpad en blijf de witte route volgen die bij 
enkele zandheuvels naar links buigt.  Bij zitbank 
buigt de route weer naar links.  Volg nu geruime 
tijd het pad door de mooie natuur met rechts  een 
spoorlijn.  Ga aan het eind door het klaphek en 
volg het pad (wit). Na 50 m gaat u aan de 3-
sprong R (wit-rood). (U verlaat de witte route).  Ga 
RD door het klaphek en volg het pad RD (wit-
rood).   
 

4. Voorbij afsluitboom gaat u aan de kleine 
parkeerplaats aan de 3-sprong RD (wit-rood) 
langs de bosrand.  Op de hoek van het bos gaat u 
RD langs een grasveld. Na 150 m gaat u L (wit-
rood).  Bij afsluitboom gaat u RD over het 
bospad.  Aan de kruising bij afsluitbomen gaat u 
RD (wit-rood).  Aan de 3-sprong bij afsluitboom 
gaat u RD (wit-rood) door een donker naaldbos.  
Negeer bosweg rechts.  Na 50 m gaat u aan de 
kruising RD (wit-rood) langs een weiland met 
schaapskooi.  De weg buigt naar rechts langs 
huisnr. 1, de bosbrandweer. Een mooie pauzeplek 
na 6,8 km. (500 m verder is ook een leuke 
pauzeplek).   Ga de brug over en na 100 m gaat u 

L over het pad.   Steek het volgende bruggetje 
over en volg de Oostrumschebeek.   
 

5.   Boven aan de 3-sprong L (wit) door het 
naaldbos. Volg geruime tijd de witte route langs 
de beek en dan passeert u een bruggetje.  Blijf zo 
kort mogelijk bij de beek en dan komt u bij brug 
bij een leuke picknickplek (7,3 km).  Loop de 
boomstambrug nr. 49 over en ga RD (wit/wit-
rood) verder langs de beek.  Het pad buigt naar 
links en u verlaat de beek.  Aan de kruising gaat u 
R (wit/wit-rood).  Aan de T-splitsing bij 
wandelknooppunt (wkp) 21 gaat u R (20/wit-rood).  
Ga de brug over en volg RD de bosweg.  Aan de 
asfaltweg gaat u L (wit/-rood).  Na 50 m gaat u R 
(wit-rood) over de veldweg.  Voorbij huisnr. 15 
gaat u aan de 3-sprong bij afsluitboom L.  Steek 
de asfaltweg over en loop RD (wit-rood) over de 
grindweg.  Aan de asfaltweg gat u L en na 20 m 
gaat u R (Nieuwlandsestraat).  
 

6.   Voorbij huisnr. 8 buigt de weg naar rechts.  
200 m verder, net voor  links gelegen bosje, gaat 
u  bij bordje “Landgoed Geijsteren” L over de 
veldweg.  Aan het einde gaat u L over het 
graspad met rechts een rij bomen en links een 
grote akker. Volg geruime tijd het graspad dat 
een smaller graspad wordt dat in de zomer 
begroeid zijn.  (Voor u ziet u het dorp Geijsteren Na 
600 m gaat u bij zitbank en Mariakapel/ 
Bongaartskapel  R over de asfaltweg.  Steek de 
voorrangsweg over en ga R langs de weg.  Na 
bijna 100 m gaat u L over de veldweg.  Maak de 
draad open en weer dicht en ga aan de 3-sprong 
RD over het betonnenpad dat naar links buigt.  
Waar het betonnenpad ophoudt, loopt u RD over 
het graspad. Voor sloot gaat u R door het 
weiland.  Volg de sloot tot aan een bruggetje bij 
de Maas.   
 

7. Let op! Aan de linkerzijde kunt u net de brug 
opklimmen of u moet onder de draad door.  Steek 
de brug over en ga dan meteen L langs de sloot 
terug.  Ga door het klaphek en loop het paadje 
omhoog.  Aan de kasteelruïne gaat u R.   
 

(Het kasteel dateert uit de 13e eeuw en is na een 
grote brand in 1918 grotendeels herbouwd. In 1944 
werd het door de Engelsen gebombardeerd om te 
voorkomen dat de pas verdreven Duitsers het 
opnieuw als uitkijkpost zouden innemen). 
 

Negeer zijpaden en volg RD de kasteellaan. Aan 
de doorgaande weg gaat u R. (Loop links van de 
weg).  De wandeling is bijna ten einde en u moet 
helaas over de weg terug want rechts ligt een 
privédomein.  Volg de weg door het bos. Aan de 
3-sprong met de Watermolenstraat gaat u RD.  
Neem nu de eerste klinkerweg R (Op den Berg).  
Aan de T-splitsing gaat u L terug naar het 
restaurant waar u nog iets kunt eten of drinken.  


